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Conferentie internationaal

Op een conferentie van het Internatio-
nale Persinstituut is de Australische
journalist Rowen Rivoit gjekozfin tot
directeur van dat insituut. De confe-
rentie wordt in Tel Ayiv in Isri el ge-
houden en wordt bijgewoond door on-
geveer 150 dagbladuitgevers, redac-
teuren en directeuren van persbureaus

lertig landen.
op de conferei

ter sprake komen omvatten o.a. de po-
sitie van de pers in Indonesië ,Turkije,
Zuid Korea en Ceylon, en in de nieuwe
onafhankelijke landen in Azië en Afrik

West-Europesesamanwerking op gebie
ruimtevaart

In Parijs hebben-27 West Europese bedrijven op het gebied van de
vliegtuigbouw en aanverwante takken van techniek bekend ge-
maakt, dat zij een West Europees ruimtevaart instituut zullen vor-
men. De kosten van dit instituut zullen ongeveer 10 miljard gulden
bedragen.

Volgens de correspondenten is het doel
van dit instituut om de West Europese
regeringen in staat te stellen een lei-
dende rol te spelen bij de ontwikke-
ling van de ruimtevaart, naast de Sov-
jet Unie en de Verenigde Staten. Men
legt er de nadruk op, dat er belang-
rijke commerciële belangen bij de ruim-
tevaart op het spel staan, zoals de toe-
passing van aardsatellieten bij de lange
afsands communicatie op aarde. Via
aardsatellieten kan de actieradius van
radio-, radar- en televisiestations vele
melen worden vergroot.
Het nieuwe instituut zal wetenschappe-
lijke en technische faciliteiten beschik-
baar stellen aan de regeringen van de
z.g.n. Europese Ruimtevaartclub, waar-
in 12 landen samenwerken.
De leden van deze „club" zijn: Oosten-
rijk, België, Engeland, Denemarken,

Frankrijk, West Duitsland. Italië. Ne-
derland, Noorwegen, Spanje, Zweden
en Zwitseland.
Praetisch dc geheld, Britse, Franse en
Duitse Vliegtuigindustrie zijn bij liet
nieuwe instituut betrokken evenals dc
v^ïïigtuigfaibrieken van België, Neder-
landen Zweden.

NATURALISATIES
Bij de wet van 12 mei 1961 zijn op-

nieuw twee ingezetenen van Nieuw
Guinea tot Nederlanders genaturali-
seerd. Het zijn de heren F.G.Setzekornte Sorong Remoe en de heer W. Ten-
zer te Hollandia

Deenstreges beschiet
Britse trawler

Een Deens fregat heeft een Britse
trawler beschoten die trachtte te ont-
snappen en beschuldigd was van on-
wettige visserij. Een woordvoerder van
de Deense Marine heeft verklaard, dat
het Deense fregat de Britse trawler,
„Red Cruisader" voor de kust van de
Far_Oer-eilanden had aangehouden en
een groep Deense matrozen aan boord
had gezet. De kapitein van de trawler
beloofde om naar de Far.Oer-eilanden
te varen teneinde de autoriteiten daar
in de gelegenheid te stellen een onder-
zoek in te stellen naar de beschuldi-
ging van onwettige visserij.
De Deense woordvoerder verklaarde,
dat de Britse trawler plotseling van
koers veranderde en niet stopte toen
waarschuwingsschoten werden gelost.
Het fregat richtte toen op de trawler
en raakte hem. Later hebben twee
Britse oorlogsschepen op de Noord At-
lantische Oceaan de vluchtende trawler
ontmoet, die nog steeds door het Deense
fregat werd achtervolgd.
Tot op heden is er nog niets bekend
van diplomatieke stappen die door De-
nemarken of Engeland naar aanleiding
van dit incident zijn ondernomen.

kLM-DC-8 bij Lissabon neergestort
Alle inzittenden omgekomen

Aan het strand bij het Portugese
dorp Caparica zijn de wrakstuk-
ken en het stoffelijk overschot
van enkele inzittenden aange-
spoeld van het verongelukte KLM
vliegtuig „Fritjof Nansen". Het
toestel, een DC-8 die nauwelijks
een maand oud was, stortte gis-
ternacht in zee kort na de start
van het vliegveld Lissabon. Het
vliegtuig zou tijdens een hevige
regen van het vliegveld in Lissa-
bon zijn vertrokken. Het reddings-
werk door schepen en vliegtuigen
dat overigens geen succes heeft

gehad, werd bemoeilijkt door re-
gen en laaghangende bewolking. s
Alle inzittenden, 47 passagie
v/aaronder 10 kinderen en de veer-
tien bemanningsleden zijn om het
leven gekomen.
De piloot was de 44_jarige Nieuw Z<
ander Robert Bergman. Het toe
vloog voor de Venezolaanse Luchtv;
Maatschappij Viaza waar de KLM i
samenwerkt.
Het ongeluk met de Fritsjof Nan
rnaakteenemdeaaneenjoeriode\_^^^^

ongeveer drie jaar waarin geen enkel
KLM-loestel bij een ernstig ongeluk
werd getroffen. De Fritjof Nansen deed
dienst op de lijn Rome - Caracas. Vol-
gens de passagierslijst waren er 28 Ve-
nezolanen aan boord, elf Spanjaarden,
vijf portugezen, een Italiaan, een Frans-
man en een Chileen.
De nieuwe president-directeur van de
KLM, drs Van den Beugel, heeft zijn
verblijf in d.c Verenigde Staten onder-
broken. Vandaag wordt hij in Neder,
land terug verwacht.
Een Nederlandse commissie van onder-
zoek is al in Lissabon Vandaag: gaan
nog vijf experts in opdracht van de
Rijksluchtvaartdienst naar Portugal.

DOEL: EEN ALLIANTIE
Het lot van de Europeanen — si

ten dele Fransen, met veel Spanjaarden
Portugezen, Maltezers, Italianen en
niet, hen gelijk gestelde Noordafrikaan-
se Joden — is in Algerije tragisch. Hun
is telkens weer beloofd, dat Algerije
Frans zou blijven. Sinds generaties
wonen zij er. Tten dele zijn zij rijk,
anderdeels zijn zij kleine zelfstandigen,
arbeiders, ambtenaren. Hun economi-

sche en sociale positie was minstens zo
goed als in Frankrijk, en veel beter
dan die van de moslims.
Straks wacht 'hun een geleidelijke ge-
lijkschakeling of «en bedreigde wel-
vaart." Zij verzetten zich dus. voorzover
m niet vertrekken of de toekomst ge-
duldig afwachten, tegen de onafhan-
keliikheid van Algerije.
Deze "ultra's" echter zullen met win-

nen Het was daarom doelloos, dat zi.
eenreeks bomaanslagen pleegden, ook

tegen "liberale Europeanen", toen ac
conferentie begon tussen de Franse en
de voorlopige Algerijnse regering.

Na zes en een half jaar van vechten
is nog slechts een kleine groep moslims
bereid, zich als Fransen te beschouwen.
n« nationalistische stroming in Afrika
heeft de «hele Algerijnse moslim be-
volking meegesleept. En het doel van
D<» Gaulle is nog slechts, met een on-
afhankelijk Algerije een nauw bondge-
nootschap te behouden.

VAR verbreekt diplomatieke betrekkingen met Zuid-Afrika
Aanuekendigde Staking in Zuid-Afrika deen succes

De Verenigde Arabische Republiek
heeft de diplomatieke betrekkingein met
Zuid Afrika verproken. Een woordvo
der van president wasser zei, dat de
Verenigde Arabische Republiek beislo-
tera had om de nieuwe Zuid Afrikaai
Republiek niet te erklennen in verband
met de in dat land gevodrde rasse.3_.o-

-llltiek.
De Zuid Afrikaanse Republiek z;. i
worden uitgeroepen.
PROTESTEN
In Brussel heeft het Internationale Ver-
bond van Vrije Vakverenigingen kritiek

geoefend op de massale arrestaties inZuid Afrika en het verbod
openbare vergaderingen in dat land.Het Verbond zond een telegram
Zuid Afrikaanse premier, Dr Verwoerd,
warm werd geprotesteerd tegen do
schending de mensenrechten in Z.Afrika
De Nederlandse studentenraad. \
alle grote Nederlandse studentenorga-
nisaties samenwerken, heeft een motie
over de apartheidspolitiek aangeboden
up do Zuid Afrikaanse amb
Den Haag. De verklaring noemt de
apartheidspolitiek een schending van de
fundamentele mensenrechten. Dat komt
met name tot uiting, zo word' gezegd,
in de wetgeving op universitair onder-
wijs. Nederlandse studenten voelen
zich door geschiedenis en taal verbon-
den met de Unie van Zuid Afrika, aldus
de motie. De Nederlandse studentenraad
spreekt de hoop uit, dat de Zuid Afri-
kaanse regering rekening zal houden

metdedezogheid in de wereld over
haarrassenpolitiek.

Buitenlands overzicht
Aandacht voor Geneve

Geneve is de afgelopen weken wel
het centrum geweest van de aandacht
der wereld. En het zal dit ook voorlo-
pig blijven. In de Zwitserse stad is zo-
als bekend de delegatie aangekomen
van de voorlopige Algerijnse regering.
Men behoeft de naam niet meer tussen
aanhalingstekens te plaatsen: zij is als
gesprekspartner door de Fransen er-
kend.
leder weet, dat De Gaulle berust in de
schepping van een onafhankelijk Alge-
rije. Hij heeft rtseds anderhalf iaar
geleden het recht op die onafhankelijk-
heid erkend, indien bij een volksstem-
ming de meerderheid der moslims zich
daarvoor uitsprak. Die volksstemming
is bijzaak geworden. Zij zal hoogstens
nog een formaliteit zijn, Dm te beves-
tigen, dat Algerije heeft opgehouden,
een deel van Frankrijk te zijn Zullen
enkele provincies van Ahv: 'r n-3
Frans blijven ? Niemand houdt met
zulk een splitsing van het land nog
ernstig rekening: de tijd daarvoor is
verstreken. De Gaulle heeft concessie
na concessie gedaan.
De Tunesische president Bourgiuba
heeft _n Londen veirzeki|rd, dat Ei?
Gaulle hem had gezegd, béreidte zijn
desnoods alle Fransen uit Algerije te-
rug te halen, als dat nodig is om da
vrede te verzekeren. Bouguiba had daar
op geantwoord: „Dat is geenzins no-
dig/ Slechts de Europese extremisten
en de parachutisten moeten het land
verlaten. De anderen zullen voor de
economie van het land onmisbaar zijn"

En Bourguiba is de gastheer van de
voorlopige Algerijnse regering', die
immers in Tunesië zetelt.

Meer Staatstoezichtop
Indenesischepers

De Indones i een
wetsontwei p gepubliceerd, waarbij de
pers onder staatstoezicht- komt en de
overheid eigen kranten en een persbu-

zal kunnen stichten. Het ontwerp
is goedgekeurd door het kabinet
komt nu voor het parlement. De wet
houdt ook een bepaling in, dat de jour-
nalisten trouw moeten zweren aan de

L-ing en aan de grondslag van haar
politiek.
Zij moeten beloven dat zij zich tegen
imperialisme en kolonialisme zullen
verzetten. De Indonesische journalisten
zijn ook verplicht om wat de regering

nt „opbouwende critiek uit te oefe-
nen, teneinde de nationale waakzaam-
heid te verhogen en de politieke rust
en de internationale vriendschap te
i erken".
Volgens de nieuwe wet mogen buiten-
landse journalisten in Indonesië onder

-alde voorwaarden werken, mits zij
een land vertegenwoordigen waarmee
ïnélonesië diplomatieke betrekkingen
onderhoudt. De buitenlandse journalis-
ten mogen zich niet met de binnen-
landse Indonesische politiek bemoeien
en ook geen nieuws leveren voor pu-
blicatie in Indonesië zelf.

STAKING MISLUKT
De staking van de Bantoes in Zuid
Afrika tegen de uitroeping van de re-
publiek in dat land is voor een groot
deel mislukt. Alleen m de industriestad
Johannesburg heeft deze actie een rol
van betekenis gespeeld. Ongeveer de
helft van de Bantoe-arbeiders is daar
gisteren thuis gebleven. In de andere
delen van het land was de opkomst va*

de arbeiders nagenoeg normaal.

STAKEN VAN HET VUREN
Aanvankelijk, en ook nog dit voor-

jaar, overheerste de mening dat het
Franse leger nooit zou berusten in het
afstaan van Algerije. Doch na de laat-
ste mislukte muiterij van vier gene-
raals en sympathiserende officieren is
het duidelijk, dat het leger op zichzelf
wel naar huis terug wil.

(Vervolg op pag. 4)
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Daar ons blad gisteren, als gevolg I
vt*n een storing in de electrici- I
teitsvoorziening, niet kon ver- 1
schijnen komt de Nieuw Guinea^0 Koerier vandaag in een groot for- I
maat uit.



AANDACHT VOOR BINNENLAND
GEVRAAGD

Een andere passage in de nota, betreft
het feit, dat het overgrote deel van het
budget volgens de ontwerpbegroting in
1962 zal worden bestemd voor de kust-
gebieden.
Een der Raadsleden sprak er zijn te-
leurstelling over uit, dat de in het bin-
nenland wonende bevolking hei maar
moet doen met de verzekering dat ze
„niet vergeten" zal worden. Hoewel
bedoeld raadslid zich geen oordeel kan
vormen over elders in het binnenland
wonende bevolking, wil Het toch die
aandacht1vestigen op de bewoners van
het achterland van Manokari. Deze 15
tot 20.000 zielen tellende bevolking is
van zeer goede wil, terwijl belangrijke
arealen blijkens het bodemkundig on-
derzoek geschikt bevonden zouden zijn
voor cacao dan wel rubber. (De Prafi-
vlaikte SCCO ha,, Wamare 300 ha.)
Dit lid j?ou gaarne zien, dat voor de
openlegging van deze gebieden meer
fondsen Her t{e_(chikkinjg wjordfep ge-
steld. Uiteraard zullen dan ook <je-
stuursposten, poliklinieken e.d. moeten
worden gevestigd. Met een verstrekking
van meerdere fondsen voor dit achter-
land is ook een meer algemeen belang
gediend, daar, hetgeen het Raadslid als
ernstige waarschuwing naar voren wil-
de brengen, een te eenzijdige aandacht
aan de kustgebieden tweespalt tussen
kust- en binnenlandbevolking in de
hand werkt.
De bovenstaande opmerkingen hadden
betrekking' op de ontwerpbegroting in
zijn geheel. Het grootste deel van de
nota wordt echter ingenomen door op-
merkingen, wensen en suggesties met
betrekking tot de verschillende onder-
delen van die ontwerp-begroting, We
zullen in enkele achtereenvolgende
nummers van ons blad de meest be-
langwekkende punten van de nota vrij
uitvoerig weergeven.

GRONDZAKEN
Met betrekking tot het voorkomen van
onwettige grondoccupaties wordt door
enige leden de vraag gesteld of de Re-
gering inlichtingen verstrekken kan
over het aantal daarvan en over de
oorzaken, waardoor vele van deze oc-
cupaties sedert jaren blijven bestaan
ondanks het feit, dat de plaatselijke
autoriteiten daarvan op de hoogte zijn.
Kan een taxatie worden gegeven hoe-

veel inkomsten het Land jaarlijks door
deze achterstand in de behandeling van
grondzaken derft ?
Opgemerkt werd, dat in vele gevallen
deze occupaties geschied zijn zonder dat
opstaande gewassen van de inheemse
bevolking wferrien ;-afgekocb/(; cd ook
maar een inventarisatie daarvan werd
opgemaakt. Zelfs komen gevallen voor,
dat deze 'gewassen reeds wfaren ge-
rooid, zoda inventarisering thans niet
meer mogelijk is.
Bestaat de mogelijkheid om binnen af-
zienbare tijd deze occupaties te wet-
tigen ?
Meerdere leden vroqgen de verzeke-
ring van de Regering dat ook voor over-
heidsdoeleinden geen gronden meer
zullen worden geoccupeerd alvorens
grondonderzoek en afkoop van inheem-
se rechten heeft plaatsgevonden.

ALGEMENE POLITIE

Enige leden vroegen zich af of de ad-
ministre.ij.eve werkzaamheden van het
politiekader zouden kunnen worden be-
perkt door een aantal van deze zaken
te centraliseren. Met name wordt hier-
bij gedacht an de uitgifte van kente-
ken, en rijvaardigheidsbewijzen, als-
mede aan de vuurwapenregistratie.
Deze leden informeerden voorts naar
de mogelijkheid om de kazernering in
de stedelijke centra geleidelijk aan te
beperken tot de laagste rangen, teneinde
aldus de huisvesting van dit lagere po-
litiepersoneel, in het bijzonder van hun
gezinnen te verruimen, alsook een ver-
mindering van de omvangrijke admi-
nistratie der kazernehuishouding te be-
werkstelligen.
Een enkel lid wilde gaarne geïnfor-
meerd worden over de mogeijkheid tot
uitbreiding van de politiedetachemen-
ten in Zuid Nieu wGuinea, zodat rust
en orde buiten de bestuurlijke centra
beter gewaarborgd worden.
Voornoemd lid zou gaarne vergelijkende
opgaven ontvangen van de politieperso-
neelsformaties in de verschillende be_
stuursafdelingen.

GEVANGENISWEZEN

Inzake de nieuwbouw van de Centrale
Gevangenis te Hollandia, welke bouw
in 1962 zal worden voortgezet, stipu-
leerden Vele leden de v.cn?"!ij!k?!(3id
daartoe een ander terrein dan het hui-
dige te zoeken, aangezien de ligging van
de bestaande Centrale Gevangenis naast
de psychiatrische inrichting „Irene" bij
het publiek ongewenste associaties ves-
tigt en een nadelige invloed uitoefe\it
op hen, die in „Irene" verpleegd wor-
den.

Radioprogramma

Woensdag 31 mei 1961 (49,42 m.)

20.00 uur: Klok; programmaoverzicht;
nieuws; weersverwachting; 20.20 uur:
N.V „Amusanta", een bont program-
ma ' Productie: Hans Oosterhof; 22.10
uur; Melodie en rit"ne (Lagu dan irama)

22 A 0 uut: Luis Marquez e/z orkest;

2250 uur Nieuws in het kort; 23.00 uur
Sluiting.

BEVOLKINGSZAKEN
Meerdere leden betreuren het, dat nog
geen gelden konden worden gevonden
voor de bouw en inrichting van een
Nieuw Guinea Museum. Zij -wezen er

op, dat in de loop der jaren reeds vele
fraaie kunstvoorwerpen naar het bui-
tenland zijn verdwenen en spraken de
hoop uit, dat het wellicht door het wek-
ken van belangstelling in brede kring
mogelijk zou zijn de financiering van
een Nieuw Guinea Museum gedeeltelijk
of zelfs geheel buiten 's Lands begro-
ting om te doen geschieden.

NG-Raad spreekt zich uit over begroting
Kan nieuw Guinea meer internationale

„Het is vele leden (van de N.G.-Raad) opgevallen, dat in de toelich-
ting op de ontwerp-begroting nadrukkelijk gesproken, wordt over
cte vete internationale contacten, die op diverse terreinen van GE-
ZONDHEIDSZORG zijn gelegd en waardoor belangrijke steun is
verkregen voor het medisch werk hier te lande. Zij zagen hierin
een bewijs, dat de zo vaak geuite wens naar hulp, ook van andere
fanden, bij de ontwikkeling van Nieuw Guinea wel degelijk ver-
vuld kan worden en zij vroegen zich daarom af of het ook voor an-
dere Diensten niet mogelijk is op soortgelijk wijze steun van inter-
nationale organisaties te ontvangen, of het wellicht aan het a-poli-
tieke karakter van gezondheidszorg moet worden toegeschreven, dat
daarvoor wel en in grote mate hulp van dergelijke organisaties kan
worden verkregen. s
Voor het verkrijgen van buitenlandse steun op andere gebieden van
overheidszorg dacht men aan de hulporganisaties van de Verenigde
Naties, zoals de FAO voor de landbouw, de Unesco voor het onder-
wijs, als ook van verschillende „agencies" ten bate van o.a. meteo-
rologie, vliegveldaanleg enz. . ."
Zo luidt een passage in de nota, houdende algemene beschouwin-
gen inzake de begroting 1962, waarin de resultaten van het afde-
lingsoverleg van de Nieuw Guinea Raad over de door het Gouverne-
ment opgestelde ontwerpbegroting voor het volgend jaar zijn neer-
gelegd. Op de in deze nota gemaakte opmerkingen zal het Gouver-
nement van repliek kunnen dienen in een memorie van antwoord.
Deze schriftelijke gedachtenwisseling tussen Gouvernement en Nw.
Guinea Raad gaat vooraf aan de behandeling van de begroting in
een openbare vergadering van de Raad.

Korte berichten
Rotterdam — Op 10 mei j.l. is het
10.000)ete schip van dit jaar de haven
van Rotterdam binnengelolen. Het
schip was afkomstig uit Japan. Vorig
jaar arriveerde het 10.000ste schiP °P
14 mei in de haven van Rotterdam.

Rotterdam — Rotterdam is de eerste
Nederlandse stad waar een automatiek
voor wasgoed is geopend. Ongeveer 20
personen per uur kunnen met dubbel-
tjes, kwartjes en guldens de was doen.
In de machines kan vier kilo per keer
worcVen behandeld. De hJuisvrotuw
weegt een dergelijke portie af, koopt
in een automaat een busje wagpoeder
voor een kwartje — als zij het niet
zelf heeft meegebracht — t_(öponefert
was en poeder in een machine, werpt
een gulden in de gleuf, een druk op
de knop en dan maar wachten.
In de machine wordt de was achter-
eenvolgens „eheel automatisch geweekt!
gewassen en gecentrifugeerd, een be-
werking die ongeveer een half uur
vergt. Er kan op twee temperaturen
worden gewassen, terwijl men voor
een dubbeltje ook nog een bleekmiddel
aan het sop kan toevoegen. Na het
wassen haalt de huisvrouw het goed
uit de machine en brengt het naar de
droogtrommel, die w/erkt met hete
luchtstroom. Voor een kwartje wordt
de wag hier strijkdroog gemaakt, voor
twee kwartjes zelfs kastdroog.
Dergelijke automaten zijn reeds alge-
meen in gebruik in Canada, Verenigde
Staten, Zweden en Denemarken.
Nar wij vernemen, worden de rijbe-
wijzen van Nederlands Nieuw Guinea
vodr verschillende typen van motor-
voertuigen in Nederland nu officieel
erkend In het Nédtejjandse wegenver-
keersreglement is vo^r dit doel onlangs
een wijziging aangebracht.

Het export-bevorderingsfonds hoeft be-
sloten om een autochtone bouwploeg te
vormen, die onder leiding van een mid-
delbaar technisch ambtenaar de bouw
van cacao_fermenteerinstallati.es op zich
zal nemen. Het is in het verleden na-
melijk moeilijk gebleken om .de bouw
van deze installaties aan particuliere
aannemers of de RWD op te dragen. In
cl eerstvolgende jarsij zal het nodig zijn
om naar schatting tien. fermenteerin-r
stallaties op verschalende plaatsen in

Nieuw Guinea te bouwen ten behoeve
van de gestadig toenemende bevolkings-
cacaoproductie.

Nadat vorige maand een Japanse
houtboot in de omgeving van Fakfak
een flinke lading had opgehaald, ver-
scheen vorige week een tweede boot,
de Syeio Maru voor het zelfde doel in
die streek.
Het schip laadde in Semai ruim 2100
kubieke meter, voor het merendeel ma_

toahout. Door dag en nacht door te
werken wist de bevolking van Pati_
moeni en andere daarbij betrokken dor-
pen de Syeio Maru in vier dagen te
laden
Hieruit bijkt dat na de radja van Na-
matota in Kalinana en de radja Bauw
van Roembati, nu ook de radja Ati-Ati
actief is op het gebied van de hout-
aankap en houtexport. Het ligt in de
bedoeling na Semai met hoiutaankap
in het gebied van Karas te beginnen,
waarvoor reeds een concessie is aan-
gevraagd De oppervlakte van het aan-
gevraagde areaal bedraagt ruim 2000
hectare. Ook de radja Wertuar uit Ko-
kas heeft; een kapvergunning aange-
vraagd

De nieuwe opleidingsschool voor in-
heemse bestuursambtenaren, de OSI-
BA, zal niet, zoals eerder geplanned,
in Base G in Hollandia worden gebouwd

maar in Hollandia Binnen, nagenoeg
op dezelfde plaats waar de gebouwen
van de oude school zich bevinden. De
bouw zal nog dit jaar worden aanbe-
s&öd, waarna men spoedig n^at dB
bouw hoopt te beginnen.
De opleiding van bestuurspersoneel zal
verlengd worden van 2 tot 4 jaar. Er
zullen verder vervolgcursussen worden
gegeven aan die inheemse bestuursamb-
tenaren die belast zullen worden met
het bestuur van de grotere distrakten
en onderafdelingen. Met deze kuras-

sen zal in september van du „aar een
begin worden gemaakt
Op de OSIBA, die dan breder van op-
zet wordt, zullen de opleidingen van
bestuursambtenaren en politiekader
worden gecombineerd. Er zullen tevens
rechtskundige en administratief ge-
schoolde ambtenaren worden opgeleid
voor het vervullen van middelbare en
hogere functies bij de rechterlijke
macht.

Bijna alle gerepatieerden
hebben werk

Circa 98 procent van de gerepatrieer-
den, uit Indonesië, die tot werken in
staat zijn, hebben in Nederland werk
kunnen vinden. Dit resultaat is o.m. te
danken aan de werkplaatsen voor vak-
opleiding, waar dfce
Indonesië nog nooit verlaten hadden,
een herscholing kunnen krijgen, gericht
op de Nederlandse arbeidssituatie. Met
de huisvesting is het wat minder gun-
stig gesteld. Wel zijn sinds 1950 24.000
woningen toegewezep aan gerepatri-
eerden.

Aardverschuiving
in Hollandia

veroorzaakte Storing
electriciteits-voorziening

Als gevolg van de hevige regens gedu-
rende de nacht van maandag op dins-
dag jl. te Hollandia, vond bij die Jarmoh
centrale een aardverschuiving plaats
waardoor een electriciteitspaal van het
hoogspanningsnet van zijn plaats werd
geschoven. Het gevolg was, dat htet cen-
trum van Hollandia gisterochtend tot
ongeveer 10.15 uur verstoken was van
electriciteit, tot groot ongerief van o.a.
enkele bedrijven. De Nieuw Guinea
Koerier kon als gevolg van het uitval-
len van de electrisehe stroom niet ver-
schijnen en naar wij vernemen zag ook
bakkerij Do Boer zich voor aanzien-
lijke moeilijkheden geplaatst. Voordat
de stroomvoorziening werd hersteld
had men daar zelfs zijn toevlucht ge-
nomen tot een houtvuur om toch maar
een (zij het beperkte) voorraad kroket-
ten te kunnen bakken.
Vanmorgen bleek tegenover de oude
steiger te Hollandia opnieuw een kleine
aardverschuiving te hebben plaatsge-
vonden, echter zonder belangrijke hin-
dernissen voor het verkeer of de
stroomvoorziening op te leveren.

Perscommentaren
„Onecht" schreef „Het Vrije Volk" (P
v.d.A.) boven het volgende artikel:Minister Luns heeft in het debat in deEerste Kamer over zijn begroting weereen reeks geruststellende verklaringen
over Nieuw Guinea afgelegd
Amerika en Australië steunen de prin-
cipiële grondsiad van onze politiek: het
zelfbeschikkingsrecht der Papoea's.
De moeilijkheden van internationalisa-
tie van het vragstuk worden verdet
onderzocht.
„Veel zal afhangen van de vraag of in
de Verenigde Naties de aangehangen
principes zullen prevaleren, boven po-
litieke overwegingen" zei hij.
Welnu, wij hebben een verrassing voor
minister Luns.
In de Verenigde Naties zullen de prin-
cipes geen voorrang hebben boven po-
litieke overwegingen. In _ en buiten -de Verenigde Naties zal de Nederlandse
politiek, die misschien principieel on_
antastbaar is, maar politiek internatio-
naal ongunstig -ligt, niet voldoende steun
krijgen.
Deze eenvoudige waarheid, die de di-
plomaat mr. Luns niet onbekend zal
zijn, wordt doo" ministerLuns schijn-
baar nog op zijn juistheid ondel-zocht.
Het is deze onechtheid in de probleem-
stelling, die het betoog van de minister
elke kracht ontneemt. Jarenlang' heeft
hij ons voorgehouden dat internationa-
lisatie van het vraagstuk Nieuw Gui-
nea ongewenst was. Nu onderzoekt hij
de mogelijkheden op een laat, te laai
tijdstip. Maar zijn argumentatie blijft
in dezelfde sfeer van onechtheid steken.



NNGRijbewijs officieel in Nederland erkend
GVB Bij een recente wijziging van het
Nederlandse w"esgenveirkdersregpiement
(artikel 114) heeft het' Nederlands
Nieuw Guinea rijbewijs in Nederland
officieel erkenning gevonden. Deze er-
kenning houdt in dat degene die in
het bezit is van een Nederlands Nieuw
Guinea rijbewijs een Nederlands rijbe-
wijs kan krijgen geldig voor dezelfde
categorieën (A.B.C.DjE.) waarvoor het
NNG rijbewijs geldig is, zonder dat hij
daarvoor opnieuw examen behoeft te
doen. Dit onder voorwaarde dat het
NNG rijbewijs zijn geldigheid niet lan-
aer dan een jaar verloren heeft. Rij-
bewijzen die op een andere wijze dan
door het normale verstrijken van de
geldigheidstermijn ongeldig zijn ge-
worden, worden voor dispensatie van
het Nederlandse rijexamen niet er-
kend.
Vc-i'lofgangers in Nederland zullen in
het algemeen in Nederland op hun
NNG rijbewijs mogen pijdten. (Zodra
men zich evenwel, in Nederland geves-
tigd heeft, moet men .een Nederlands
rijbewijs aanvragen.
Dit Nederlands rijbewijs kan men krij-
gen voor de overeenkomstige catego-
rieën, zonder hiervoor examen te doen,
op vertoon van een NNG rijbewijs, dat

nog niet langer dan een jaar is- verlo-
pen. Tol nu toe bestond deze EaciliteH
alleen voor houders van een rijbewijs
van Suriname en van' de Nederlandse
Antillen

Rande taiel conierentie
in DenHaag

In Den Haag is maandag de openings-
zitting gehojudfen van de rondetafel-
conferentie tussen Nederland, Surina-
me en de Nederlandse Antillen.
Dg conferentie is belegd op initiatief
van Suriname, dat het Statuut van het
Koninkrijk zodanig gewijzigd wil zien,
dat de rijksdelen in de West zelf hun
buitenlandse zaken kunnen behartigen.
De Suriname dalegatie wordt geleid
door premier mr. S. Emanuels en telt
verder vier ministers en tien staten-
leden. De Nederlandse Antillen zijn ver-
tegenwoordigd door premier E. Jonck-
he_er en twee ministers. De Nederlandse
delegatie staat onder leiding van vice
premier drs. Korthals en bestaat verder
uit de minister van Buitenlandse Za-
ken mr. Luns en de minister van Justi-
tie, mr. Beerman.
De Nederlandse Antillen hebben de
noodzaak van deze rondetafelconferen-

niet zo gevoeld als Suriname, maar
hadden net als Nederland zjsli geen
bezwaar tegen de bespreking. De ope-
ning van de conferentie vindt plaats
in de Torreszaal.
De Nederlandse minister-president,
prof. De Quay, noemde vier punten,
waarover de -delegaties het eens zijn:
gelijkwaardigheid van alle rijksdelen,
hun verbondenheid aan de Kroon, de
bereidheid elkaar bij te staan en de er-
kenning dat de verhoudingen binnen 't
Koninkrijk berusten op vrijwilligheid.
Formules die tegen de stellige opvatting-
van een der partners zouden worden
gehandhaafd, zei prof. De Quay, onder-
graven uiteindelijk zichzelf
De Surinaamse premier Mr, Emanuels,
van wie het initiatief tot deze Ronde
Tafel Conferentie was uitgegaan, maak-
te de Surinaamse wensen kenbaar. Dat
zijn: zel_jst(andighe(i.d in btuitenlandse
aangelegenheden en handhaving van de
banden met het Koninkrijk en het Ko-
ninklijk Huis. De defensie van Suri-
name moet een Komnkrijks-aangeia-
genheid blijven.

Drie extraKLM-vluchtten naar Nederland
Op 3, 12 en 24 juni a.s. zullen weer

enkele groepen ex-Deta werkers met
eventuele gezinsleden naar Nederland
vertrekken. Hbt betreft hier in totaa!
30 "gevallen", in 'totajnl 75 jrersonen

omvattend.

De reis naar Nederland wordt ge_
akt mei supercpnstellations van de

KLM die terugkeren van Australië
naar Nederland, Naar wij vieirnemen
zijn deze toesteilen voor vluchten naar
Australië gecharterd. Ze zouden leeg
naar Nederland terugvliegen; vandaar
dat voor de reis van Biak naar Amster-
dam gereduceerde tarieven gelden.

«-Naast de genoemde ex-Detawérkers
profiteren ook anderen van deze be-
trekkelijk goedkope reisgelégenheid.
Sommigen reizen op basis van de zgn.

rantiewet, anderen op eigen kosten.
Met Jén superconstellation kunnen on-
geveer 88 personen vervoerd worden.
yoór zo goed als alle plaatsen is reeds
geboekt, hetgeen impliceert dat in de
maand juni a.s. ongeveer 250.personen
Nieuw Guinea per vliegtuig verlaten.
In de maanden juli en augustus zuilen
soortgelijke vluchten gemaakt worden.

Ca, 600 boekingenvoor zuiderkruis en Groote Beer
Van de zijde van de KPM te Hollan-

dia vernemen wij, dat het aantal boe-
kingen voor de "Zuiderkruis" en de
«Groote Beer" welke schepen respec-
tievelijk in september en december van
dit jaar Nieuw Guinea zullen aandoen
voor passagiers naar Nederland, mo-
menteel ongeveer.6oo bedraagt.

Circa 150 a 200 zielen hebben geboekt
op de „Zuiderkruis" en circa 450 op

de "Groote Beer" Deze cijfers worden
onder voorbehoud bekend gemaakt om-
dat het aantal boekingen uit Biak en
Sorong die in het totaal zijn inbegre-
pen op schattingen berusten.

DESPORT vande afgelopen week
De VHO-competitie

HERCULES — POMS 4-4
Er werd zaterdag een niet onaantrek-
kelijke wedst{-ijd gespeeld op het ter-
r)ein in Berg en Dal. De ploegen van
van Hercuies en POMS waren ongeveer
tegen elkaar opgewassen, al moet v/ei
gezegd worden, dat Hercules de over-
winning behaald zou hebben aL de
scheidsrechter een uit een strafschop
voortkomend doelpunt niet had afge-
keurd.
Hercules bezit in zijn voorhoede enige
jcyige beweeglijke spelers die zich ook
in deze wedstrijd weer nuttig maakten.
Na ofi :e< eer tien minuten slaagde De
Jong van Hercules er in te scoren (1-0)
maar dadelijk daarop kwam de gelijk-
maker van POMS (1_1). Geruime tijd
ging de strijd daarna gelijk op, maar
toen wist Hercules in kort bestek een
voorsprong te verwerven. Souwens los-
te een prachtig schot dat de stand op
2-1 bracht en dezelfde speler slat
er in om de stand even later na een
prachtige combinatie met Fea en D. Pat-
tiasane op 3-1 te brengen
Direct na de rust was het weer Bou-
wens die de score opvoerde (4-1) maar
toen begon POMS zich weer te laten
gelden. Josef scoorde voor zijn club
(4-2). In de vijftiende minuut vond toen
de penalty plaats die de gemoederen
zo in beweging bracht en zulke lange
discussies uitlokte.
De bal werd eerst gekeerd door de lat
stuitte terug in het veld en werd toen
ingeschoten. Maar scheidsrechter Ker_
rebijri keurde het doelpunt af. POMS
werd kennelijk opgemonterd door deze
beslissing en slaagde er in om nog juist
op tijd een gelijkspel te bereiken. Het
waren de 'gpelers Josef en Lopulalang
die het derde en vierde doelpunt v
POMS scoorden.

EDO — HGO 2-1
Het wals een matige wedstrijd zondag,
gespeeld op een gilad terrein. EDO be-
haalde verdiend de overwinning door
in de tweedb helft met meer enthou-
siasme goed gecombineerde aanvalSen
te lanceren. ZIGO kwam vrijwel in het
geheel niet tot goede prestaties. Op-

vallend wias overigens dat deze wed-
strijd bijzonder fair spel opleverde.
Kwam het omdat scheidsrechter Benz
de wedstrijd leidde? leder weet dat
er met hem niet valt te spotten.
Van het begin af was het een gelijk op-
gaande strijd, maar dan een waarin
aan beide zijden slecht geplaatst werd.
EDO had een kleine veldmeerderheid
maar wist die niet, te benutten. Ook
ZIGO had enkele scoringskansen. Zo
gaf ZIGO-speler Fatnana even voor de

rust een mooie voorzet, maar deze aan
val werd met kunst en vliegwerk af-
geslagen.
Na de rust kwamen er van EDO :en-
kleJle gojed gecombineerde aanvallen'
los Er werden vele schoten op
ZIGO-doel gelost en een daarvan, af-
komstig van de vo^t van Tan raakte
juist de binnenkant van de paal. Dat
bracht dn stand op 1-0. Gesterkt, door
dit succes bleef EDO nog geruime tijd

in de aanval. Na enige tijd sl;.agcte
Leimena er in om alleien door te bre-
ken en te scoren (2-0). ZIGO krees
;n e oj.e minuut oen prachtkans toen

keeper Stook zijn doel verlaten had,
maar Van Laar ging nog juist bijtijds
in zijn plaats staan en wist de bal ie

retourneren Even voor tijd kwam

ZIGO nog miet] !den paar kijajl.ht^e
aanvallen voor de dag. Er ontstonden
enkele gevaarlijke stituatieg voor het
iüjw-deoi en in een daarvan wist
Perrana de eer van ZiGO te redden.

WIK — ZEEMACHT 4-3
'Jt'ivee zwakke momenten in de defen-
sie van Zeemacht, plus WIK-k.eeper
Mensingh, die de gevaarlijkste en
schotvaardigste voorhoede van de ge-
hele competitie wist te bedwingen; dat
waren de factoren waaraan WiK zijn
overwinning had te danken. Jammer
was het, dat enige WIK-spelers zich,
ondanks hun voorsprong aan ruw spel
schuldig maakten.
Hoewel WiK na de aftrap slechts spo-
radisch op de Zeemachthelft kwam en
er slechts zo nu en dan een uitval uit
de belegerde WIK-veste tot stand
kwam, was het juist een van deze uit-
vallen, waarin Otto Itaar zijn broer
Dominggus met een voorzet aan het
werk zette. Deze schoot resoluut in (1-0)
Er was toen dertien minuten gespeeld
Twee minuten later werd WIK-links-
buiten Meraudje vrijgelaten. Hij be-
nutte zijn kans en er volgde een prach-
tig ver schot in de bovenhoek van het

achtdoel (2-0). Dit, was voor Zee-
macht het sein om ook productief te
worden.
Harte forceerde op rechts een doorbraak
en bracht de stand op 2-1. Voor de
rust kwam de gelijkmaker nog. Er
moest een vrije trap tegen WIK geno-
men worden. Hollaar speelde de bal
naar Ras en deze zorgde voor de rest
(2.2).
Na de rust kwam er een episode in het
spel die leek op het beroemde Oranje
kwartiertje van het Nederlands Elftal
Maar waar de Zeemachters ook schoten
altijd was er keeper Mensihgh, die de
bal keer op keer op grandiose wijze
uit liet doei hield.
Na dit bombardielent zag WIK plotse-
ling een zwakke plek in de verdediging
van Zeemacht en Meraudje scoorde. De
achterhoede van Zeemacht begon hier-
na fout op fout te 'maken er; c<ln daar-
van v/as om bij een mogelijk buitenspel

ïvallers rustig te blijven
D. Itaar ruslig door kon

"n en scoorde (4_2). Dat was teveel
voer Zeemacht. Een aanval via Voer-
man e:i van Schayk stelde Hollaar nog
wel in de gelegenheid om te scoren (4-3)
maar verdere pogingen om een gelijk-
spel, af te dwingen mislukten. De stand
bleef 4-3.
De stand in de VHO competitie is nu:
HVC 7 5 1 1 11 35—14
ZIGO 7 5 _ 2 10 29^17
EDO 7 4 12 9 14—11
Hercules 8 3 2 3 8 21—25
POMS 8 2 3 3 7 24—28
WIK 7 3-4 6 21—17
Zeemacht 7 2 14 5 29—24
HBS 8 1-72 7—46

Voetbal in Nederland
Feyenoord kampioen

Uitslagen Eredivisie
Feyenoord kampioen
NAC—VVV 2~°
Feyenoord—Rapid JC 2 1
PSV—MVV s—°5—°
AJAX—NOAD 3—o
Elinckwijk—DOS o—3
Willem lI—DWS A I—l
Fortuna 54—GVAV 3—o
Sp. Cl Enschede—Sparta 2—5
Alkmaar—ADO o—2

Feyenoord Beeft zich door zijn over-
winning op Eapid JC verzekerd van
het kampioenschap van Nederland. Het
is jaren geleden dat de Rotterdammers
deze prestatie leverden. Als we ons
niet vergissen was het in 1940 voor het
laatst, Sindsdien waren het steeds de
Amsterdammers die de hegemonie voer
den.

Daar zowel Elinckwijk als Alkmaar
verloren, zullen zij zich in hun laatste
wedstrijd a.s. zondag moeten inspan-
nen om degradatie te voorkomen en te
ontkomen aan de verplichting om de
extra_wedstrijd met de no's 2 van de
eerste divisie te spelen.
Uitslagen Eerste D?«vi.se A:
Vitesse—Voiendarn 3—2
BW—Enschedese Boys 2—o
Veendam—Helmondia 55 5-—2
HVC—DFC 3—l
Stormvogels—KFC o—o
HDVS—Volewijckers 4—3
AGOVV—Leeuwarden I—2
Limburgia—Förtuna VI I—o1—0
EDO—RBC o—l
KFC kwam een stapje naar boven want
de beide leiders leden een nederlaag.
Ook de drie onderste ploegen verloren
en dat betekent dus ook hier spanning

'net laatste moment voor Fortuna,
Vlaardingen, EDO en Helmond.
Uitslagen Eerste Divisie B:
SHS—RCH 2—3
Herenveen—Heracles I—l
Be Quick—Sittardia 4—4
Blauw Wit—SVV 4—2
ZFC—VSV I—2
EBOH—Go Ahead I—o
Helmond—Eindhoven 2—l
DHC—Excelsior 2—l

dingen—'t Gooi 5—2
Er is nog niet beslist wie zal meedingen

■ de derde vacature in de Eredivisie
nog twee wedstrijden, te spelen

wordt, het voor DHC en Heracles wel
bijzonder enerverend.
De drie laagst gekiasseerden: EBOH,
Helmond en RCH zullen a.s. zondag
wel weten waar ze het volgenee sei_
soen zullen uitkomen.

Judo
De leden van het Nederlandse judo-

team, te weten Geesink, Schaefer, Wolf,
Dadema en Van lerland hebben tij-
dens de Europese judo kampioenschap-
pen te Milaan allen in hun afdelingen

de overwinning behaald.
Zoa.ls van hem verwacht werd toonde
Geesink zich in de zwaar gewicht
klasse de sterkste. Deze Utrechtenaar
die met minder dan 110 Kg weegt
blijkt nog steeds in zeer goede vorm.
In de juniorenklasse middengewicht
behaalde de Nederlander Snijders ook
de zege.
Dank zij deze successen za! het Ne-
derlandse team in december a.S. in
Parijs deelnemen aan de. wedstrijden

om het wereldkampioenschap judo.

Atletiek
Tijdens dfc interuniversifrjfre Mle-

tiek wedstrijden te Londen liep de we-
reldrecordhouder Herb Elliott ' uit
Nieuw Zeeland de mijl in 4 minuten
en 7,2 seconden. Op de 83C< yards liet
hij de tijd van 1.49.9 Voor zich af-
drukken, de snelste tijd die ep deze
afstand ooit in Engeland is gemaakt.

In Hamburg kwam de Duitse atlete
Renate Garisch bij het kogelstoten tot
een nieuw record. Ze verbeterde het
oude met één cm en bracht het op 16,71
meter.

il ■ ". ' ~ "'IJ i
Beelden storm

De "Oude Jager" het fc/eeld dat
door Hollandiase zeilers uit de So-
ciëteit in Biak naar Hollandia werd
overgebracht, heeft inmiddels weer
fcnkele enerverende avontairen be-
leefd.
Vrijdagavond werd het beeld in de
Ja|dhtielub plechtig onjthluld, ieder-
een was tevreden met de veroverde
trofee, maar plotseling gingen om-
streeks middernacht alle lichten in
de Jachtclub uit en toen ze weer
aangingen, was de Oude Jager ver-
dwenen. Een wegsuizende auto deed
vermoedens rijzen, dat hij daarmee
werd ontvoerd. Enkele Hollandianen
zetten terstond de achtervolging in,
eerst naar Hr. Ms. Utrecht die in
de Haven lag en later naar de Ma-
rinekazerne waar de arme Oude Ja
ger inderdaad gevonden werd. Het
beeld is nu weer in Hollandiase
handen, maar blijft voorlopig ver-
borgen, uit angst dat Biakse spion.

| nen het opnieuw zullen ontvoeren.



10 MILJOEN TON
De grootste tanker ter werjeld, de

"Universe Daphne", vaart ook onder
een piratenvlag en wel die var Liberia.
Het 104.500 ton metende "oliekan" is
eigendom van de National Bulk
riers Company in New Vork, een maat
schappij die zich toelegt op het ver-
voer van bulklading zoals graan, ko-
len, ertsen en olie. Aan het hoofd hier
van staat de 63-jarige Daniel K. Lud_
wig, een Amerikaanse multi miljonair.
Tezamen met Aristotles Onassis — de
over bekende Griekse reder die tevens
eigenaar is van de speelbank te Mo-
naco — Stavros Niarchos en diens
schoonvader Livanos, vormt D.K.. (Die
Kee), zoals Ludwig door zijn gehele

personeel van hoog tot laag wordt ge-
n^amcl, de groep van elkaar scherp

rt magnaten
Li Vier Grieken'- noemt.Tezamen kontroleren deze heren meer
dan tien miljoen ton scheepsruimte op
de wereldzeeën. Onderling schijnen zij
een soort marathon te houden om het

tankertonn
Zij trachten elkaar de loef af te steken
door het laten bouwen van steeds gro-
tere supertankers.
Deze wedstrijd heelt (een wtelbewjUst
doel. Tijdens de crisis rond het Suez_
kanaal, in 1956 is gebleken dat het ver-
voer van ruwe olie uit de Perzische
Golf havens, als Rastanura, Bahrein en
Kuwait, bijzonder bemoeilijkt kan wor
den door het sluiten van deze. zo be-
langrijke waterweg, goor het inschake-
len van supertankers kan men dit ri-
sico grotendeels ondervangen. De gro-
tere laadcapaciteit en snelheid alsmede
de besparing van de kanaaltolgelden,
maken zefs een goedkoper vervoer mo-
gelijk rond de Kaap de Goede Hoop
dan via het Suezkanaal, ondanks het
feit dat het aantal af te leggen zee-
mijlen aanzienlijk groter is.

Vier Grieken houden tonnage-wedloop
Schepen onder Panhonlib vlaggen

Het motorjacht Blue Peter — dat momenteel wegens ziekte van
de eigenaar nog steeds in de baai van Hollandia ligt — is een ty-
pisch voorbeeld in het klein van het gebruik der z.g. goedkope vlag
gen.
Dit scheepje, eigendom van een Amerikaan en bemand met Phili-
pinos' staat niet geregistreerd in een USA haven. Inplaats van de
Stars and Stripes waait, de vlag van Panama van de achtersteven.

Tezamen met Liberia, Honduras, Cos-
ta Rica en Columbia vormt Panama de
groep der zgn. PANHOLIB-landen.
In scheepvaartkringen spreekt men ook
wel van piratenvlaglanden en de zee-
lui die onder dergelijke vlag vafren.
worden wel aangeduid als Boekanier.
Men heeft vastgesteld dat reeds meer
dan zes miljoen ton aan scheepsruïmte
ofwel ongeveer duizend schepen onder
een PANHONLIB vlag vaart. De eige-

naars van deze schepen zijn veelal
Grieken of Noren. Die lajatr.te '.ïirdn
hebben echter ook vele ' ris*,

rederijen hun schepen laten over schrij
ven naar de genoemde landen. Zo kon
het gebeuren dat Panama — eigenlijk
geen" zeevarend land — na Amerika,
Engeland en Noorwegen als vierde
voerkwam op de ranglijst van landen
met de grootste koopvaardij-tonnage.

De reden waarom men schepen on-
der "goedkope" vBag brengt is simpel.
De rederijen betalen in de genoemde
landen slechts een fractie van de be-
lasting die zij in hun eigen land moe-
ten betalen.

De Amerikanen kunnen zodoende
b.v. met sukses konkureren op de in-
ternationale vrachtenmarkt en vooral
de tankvaartreders maken bijzonder
veel gebruik van de voordelen der "pi-
ratenvlag", ook al omdat deze soepeler
toepassing der veiligheidsvoorschriften
en minder sociale; verplichtingen ten
aanzien der bemanningen impliceert.

”MENG BEVOLKING”

Op de schepen van D.K. en 'consor-
ten trsft men bemanningen aan sa-
mengesteld uit diverse nationaiteiten.
Dek_ en machinekame/ptersoneel Izijn
veelal afkomstig van de Britse Cay-
man Islands (nabij Cuba)) Het meren-
deel der mannelijke bevolking van die
elanden — veeal negers— vindt zijn
bestaan op de Britse of vreemde koop-
vaardij vlooi. Zoals de "Kaaimannen"
veelal dienst doen op de tankers en
"ertsknokkers" in het Atlantische en
Cairaibische gebied, zo monsteren op
de Pacific vloot meestal Japanners af-
komstig uit Okinawa.

Onder ds officieren treft men bijna
alle zeevarende Europese nationalitei-
ten aan. Daar D.K. dollargages betaalt
stijgt de animo van- -Noren, Zweden,
Denen, Engelsen, Duftsers jen vooral
ook Nederlanders om op zijn schepen
dienst te nemen. Het legioen der Ver-
enigde Naties onder de Piratenvlag
groeit gestadig.

Op de dag, dat aan het meer va
iet Franse stadje Evian. da

besprekingen begonnen, heeft De Gaulle
een eenzijdig staken van het vuren af-
gekondigd, Aan het Franse k-,_)*<,' is
bevolen, nergens meer aan te
zich slechts te verdedigen of a;
lers te achtervolgen. Men moet
men, dat de president een red
hoop heeft gehad, dat de oatii
tische moslims van hun ka o
een staken van hot vuren in acht zou-
den nemen. Dat echter het aanbod uit-
ging van De Gaulle is tekenend. Hij
wil met een toekomstig onafhankelijk
Algerije (dal aanvankelijk een gemeng-
de ov< gering zal kennel]
moslims en fransen) nauwe betrekkin-
gen onderhouden en zich verzoenen met

wezen -.'"hellen. Hij dv«,;.
economische en culturele banden en
misschien aan een gemeenschappelijk
staatsburgerschap: de Algerijnen in
Frankrijk en de Fransen in Algerije
zullen dan kunnen blijven als gelijk-
gerechtigde inwoners.

(Vervolg van pag, 3)
Veteranen DOODMOE _ BEK AF 1-1

Dat de veteranen niet zo doodmoe
en bekaf waren als de namen van hun
elftallen zouden doen vermoeden,
zondagmiddag in efen aantrekkelijke
wedstrijd. We schrijven aantrekkelijk
want het publiek heeft go.
de komische situaties en soms ook van. veld was glad en
volg stonden de spelers niet altijd ste-
vig op hun benen.
I noe" v/as voor de rust iels ster-
ker, vooral dankzij Tarengkcen die in
de aanval een aardig partijtje s!
(maar niet wist te scoren). Ook de Mey
van Gerwen stond (in de ac
zijn mannetje, ondanks de &u

noest incasseren.
Tot de rust bleef de score blapco.
Na de rust gaf Verwey mét ■tige kopbal "Doodmoe" de leiding maar

n Bek..a:
ii i t

dat voor de "Doodmoe"_keeper niet te
houden --1).
Naar wij vernemen zullen de oudjes
als z.c . tpp k-achten ;ij
komsn wellicht besluiten om
veertien dagen een veteranen-wedstrijd
te spelen.

DE GAULLE IN BONN
Op dezelfde dag dat in Evian — zwaar
bewaakt om aanslagen van de kant der
ultra's Ie voorkomen — het Fi-ans-
AL'rMjnse overleg befeon, gjlng De
Gaulle naar de West Duitse hoofdstad
Bonn. Niet om er over de Algerijnse
kwestie te spreken. Als die achter de
rug is, wil Frankrijk op het Westeuro-
pese vasteland weer een leidende rol
speten.
Daartegen zou geen bezwaar zijn, in-
dien de Franse president niet de ach-
terdocht had gewekt, dat hij wil wed-
ijveren met de Amerikanen en Britten
r»p militair gebied. De overige leden
van de NAVO hebben daarin geen enkel
vertrouwen. Een "derde macht", min
of meer los van de grote zaemogend-
heden. !ca _?|en tc^nwicht vormen
tegen het sovjetblok. Nu heeft De Gaul-
le doen weten, dat hij een soort kleine
NAVO wil vormen, een politiek-müi-
taire club. onder Franse leiding. Het
eerst heeft Nederland daartegen gepro-
testeerd. Het wil wel gesprekken over
poiitiek. maar dan samen met de En-
gelsen, die evengoed tot Euorpa beho-
ren En niet over militaire kwesties,
omdat die thuis horen in de NAVO,
Zo zit Adenauer tussen Neder3.nd<»rs
en Fransen in Hij wil de Frans-Duitse
verzoening' behouden en nauw met De
Gaulle samenwerken tegen het sovjet-
blok. Anderzijds wil hij geen militaire
club binnen de NAVO: hij is overtuigd
dat. zonder de Amerikanen geen ver-
dediging mogelijk is. Daarbij komt dan
dat De Gaulle eigenlijk geen verdere
Europese integratie wil. Elk land moet
soeverein blijven. Dat is wel in over-
eens|emmSng m«s de realiteit^ mator
«iet raiat de officiële idealen van Ad»_

Het Electriciteitswezen maakt bekend dat, i.v.m. werkzaamheden aan hel
net op donderdag 1 juni a.s, de stroomvoorziening onderbroken zal wor-
den voor de consumenten gelegen aan de Julianaweg, Tranendal en om-
geving tussen 08.00 en 09.C0 uur en 11.00 en 12.00 uur.
Bij slecht weer zullen de werkzaamheden uitgesteld worden.

ia,oo uur, imm - wM uur
- KROONDUiF MEDEDELiNG
Op 3 juni zullen twee machines van Hollandia naar Blak vertrekken n 1
om 03.10 en cm 16.40 uur.
De machine van zondag 4 juni zal niet uit aierauke naar Hollandia terug-
keren.

■Ik llUcniriijkiiÉè
heeft ontvangen: Lederen Akte-, H.B.S.- en Schooltassen. Grote zending
Amerikaanse en Engelse Pockets, Modebladen en Fotoboeken.ï nr. 4745

I Heden overleed tot orj,_e grotaj
droefheid geheel onverwachts op2
de leeftijd van 33 jaar, onze dier-Jbare echtgenoot en zoon

JAAP VAN AS
Holiandia, 30 mei 1961

W. van AS-SonibroekJIJ. N. van As
M. C. van As-Wintersïj

■i_-_i_3___-___i______^__l_______________É

"■■*&$-_-!-________________ mkmmaSmm
Met leedwezen geven wij kennisïj
van het overlijden van onzeB

J. VAN AS
Holiandia, 30 mei 1961

De Dienst van Financienö
m%%»»mwBSSÊ^^mwm9fmsm»m»»\m

WINKEL 51 DOK VIII
Ontvangt*-:

Lastjjia strapless b.h.'s Charmeuse
onderjurken, Jupons en slips.

nr. 4744

r
EDO VOETBALBLIKSEMTOURNOOI

Donderdag 1 juni 1961
Aanvang 15.30-16,35 uur

A) Hercules - WIK
Aanvang 16.45 _ 17.50 uur:

B) ZIGO - HVC
Vrijdag 2 juni 1961
Aanvang 15.30_16.35 uur:

C) Zeemacht - POMS
Aanvang 16.45-17.50 uur:

D) EDO - HBS
Maandag 5 juni 1961
Aanvang 15.30-16.35 uur

E) Winnaar A - WinnaarB
Aanvang 16.45-17.50 uur

F) Winnaar C _ Winnaar D

Dinsdag 6 juni 1961 FINALE
Aanvang 16.30.17.45 uur

- G) Winnaar E - Winnaar F
4

Prijzen: Tribune f 1.-; Staanplaatsen
f 0.50 Kinderen f 0.25

S.A.V. HERCULES 3 juni contactavond
voor leden en donateurs waarbij gele-
genheid wordt geboden afscheid te ne-
men van de fam. Snijders. Vrienden
en kennissen (niet Herculanen) zijn van
harte welkom nr 4739

TE KOOP: Landrover, jaar 1952, Prijs
f 20(00.- Tel. H'dia 460 tussen 5 uur
en 8 uur n m nr 4729

_<—:—'

-??_;irprcKji\'_ï_ ______
REX THEATER
t

heden 3175 en donderdag 1/6 in REX
de film:

„ICE COLD IN ALEX"
met John Milis, Sylvia Syms, Anthony
Quayle, Harry Andrews. Mannen die
vochten voor hun leven en behoud in
de dorre woestijn van Egypte Een zeer
harde strijd voeren deze drie mannen.
Zeer uniek gespeeld.
Hedenavond in REX Toegang 14 jaar
„The Virgin Queen" met als sterren:
Bette Da vis, Richard. Todd, Joai. Collins
Een zeer groot opgezette film met zeer
goede acteurs. Een grote rolbezetting.
Binnenkort in dit Theater 14 jaar
Spoedig: Diana Varsi, Don Murray en
Chili Wills in:
„Man Hunt" in cinemascope

ORIËNT THEATER

vertoont heden vodr het laatst
„PATHS OF GLORY"

met Kirk Douglas, KHlph Meeker enWayne Morris . . ,en de hel barsttelos voor het regiment de* gedoemden.
De oorlog ontdaan van alle romantieken heroiek in al zijn verschrikkingen

Toegang 18 jaar
Haven morgen: „The Monoüth Mon-
sters" met Grant Williams, en Lola
Albright. Toegang 14 jaar
Hollandia-Binnen heden: „Dragnet" met
Jack Webb, Toegang 18 jaar
Hollandia-Binnen morgen 1/6:
~The Young Phüadelphians" met Paul
Newmao Toegang 18 jaar

<3I©II dl II©terij der eïhonxêss s<glh©©Ov<©ire[n)Dg}o[nigi
Bij Besluit waw <de Direetcaur var. Socßaie _£ak@in on «Jisstüïe cJcEo.
1© Mei 1961- WID/37/LT is hei Bestuur der Chinese Schoolver-
eniging toestemming verleend de trekking der door voor-
noemde vereniging uitgegeven geidloterij te doen plaats heb-
hen tussen 25 en 30 Juni 1931, ten overstaan van de fungerend
Notaris te Hollandia.
De uitslag der trekking azat. isi de "ICoerier" nader worden

bekend gemaakt.
DE CHINESE SCHOOLVERENIGING

HET BESTUUR. ilï' . ~T
_ ~ ... _:..
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